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Eser KILIÇ 

ÖZET 

HASTAHANE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ 

FİLTRE SEÇİM KRİTERLERİ 

Hastahaneler ve ilaç üretilen mahallerde havanın sıcaklığı 
ve nemi yanında atmosfer havasında bulunan ve ortamda üretilen 
kirlilik çok önemlidir. Bu mahaller için temiz oda standartları 
geliştirilmlştir. Bu makalede, temiz oda standartlarını sağlayan 
filtreler ve seçlrn esasları incelendi. 

GİRİŞ 

İklimlendirme sistemlerı tasarıanırken hava miktarı hesabın
da insanlarını oksljen, ortarnını ısıtma ve soğutma ihtlyacı esas 
alınmaktadır. Hastahane ve ilaç endüstrlslnde .ise yukarıdakilere 
ilaveten ortamın kirliliğl de hava miktarı hesabında önem kazan
maktadır. Bazı hallerde ortamda tiretllen tehlikeli klrllllkten 
kurtulmak için saatdekl hava değişim sayısı 90 defaya kadar art
maktadır. Hava değlşim sayısının bu denll artması havalandırma 
kanallar.ı. ve havalandırma santralını çok btiytiterek slsternin baş
langıç ve işletme rnallyetlnl artırmaktadır(!). 

Havada kl kirlillğl her türlü partlkil (sentetik veya dlğer), 
aerosallar, bakteriler, slgara dumanı ve radyoaktlf partikiller 
oluşturur. Tablo l'de havada bulunan partlkil çapları ve yüzde 
olarak dağılımları verilmektedir. Hastahaneler ve ilaç üretllen 
ma ha llerde hava ka li tes i için s ınır lamalar getirilmiştir. Bu or
tamlar için iklimlendirrne slstemi tasarıanırken "temiz oda sınıf
landırması" (clean room class) esas alınır(2). 

TEMİZ ODA SINIFLARI: 

Terniz odalarla ilglli bllinen ilk sınıflandırma 1963 yılın
da fedaral standart 209 la yapılmıştır. Bilahare bu standart ge
llştlrllerek 1973 de 209 a - 209 b hazırlanmıştır. Bugün geçer
li olan sınıflandırma 1986 yılında hazırlanan federal standart 
209 e did3). 
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Bu standartda 1 CFM hava içerisinde 0,5 ıım ve daha büytik 
çaptaki partik.U sayısı esas alınmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. Federal standart 209 c 

ı·cFM havada ölçülen partikil çapı, ıım 
SINIF 

0,1 0,2 0,3 0,5 5 

ı 35 7.-5 3 ı 

lO 350 7, 5 30 ı o 
100 750 300 100 

1000 1000 7 

10000 10000 70 

100000 100000 700 

Temiz oda sını.flandırmasına göre, odalar içerisinde tireti
lerı kirliliğln gidetilmesi için saatde ki hava değişim sayısını 
veren grafik Çizelge 1 de verilmiştir. Burada görüldüğü gibi Te
miz oda sınıfı 1 olduğunda hava değişim sayısı 660 ve akış Lami
nar olmaktadır. Temiz oda sınıfı 1,10 ve 100 olduğunda oda içeri
sinde Laminar hava akışı sağlanmalıdır. Temiz oda sınıfı 100, 
1000, 10000 ve çok kullanılan 100000 olduğunda hava akımı non. 
Laminal olabilir. 

F II, TRE SEÇİMİ ESASLARI 

L FILTRE TEST METOTLARI VE SINIFLANDIRMA 

Filtre seçiminde esas olan birinci nokta temiz oda sınıfı
dır. Temiz oda sınıfına göre havanın temizliği için gerekli kri
terler saptanır. Filtrenin havayı temizleme etkinliğini tarif et
mek için genel olarak kullanılan standart, ASHREA 52-76 /EUROVENT 
4/5-BS6540 test metodlarıdır. Filtrenin büyük ve ağır, partikileri 
tutma yeteneği, toz tutma (arrestance), filtrenin tuttuğu toz par
tikillerinin ağırlık yüzdesi olarak açıklanır. Toz tutma kaba ve 
ön filtrelerde geçerlidir. Verimlilik; filtrenin küçük ve hafif 
partikilleri tutma yeteneği tozun lekeleme (rengi bozma) testi 
ile belirlenir. Lekeleme metoduna göre verimlilik kaba filtreler 
için geçerlidir. Yüksek verimlilikte ki filtreler HEPA, ULPA v.s. 
Sodyum Alevi Testi (EUROVENT 4/4/BS3928) ve DOP testi ile verimli
lik testine tabi tutulurlar. 

Çizelge 2 de ASHREA 52-76 ya göre toz tutma, verim (lekele
me yöntemine g6re) ve verim (DOP ve Sodyum alevi testine g6re) 
arasında ki ilişki verilmiştir. Burada toz tutma yöntemi 5 pm 
dan büyUk ~artikiller içindir. Lekeleme y6ntemine göre verim 
0,5 ı.ım den büyük partikilleri kapsar. DOP ve Sodyum alevi testi 
ise 0,3 pm den büyük partikiller içindir. Tablo 3 de EUROVENT 
filtre sınıflandırması verimler, kullanılan filtre tipleri ve 
özellikleri verilmiştir. 
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Çizelge 1: Temiz cda sınıfı ile hava değişim sayısı arasındaki ilişki. 
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Çizelge 2: ASHREA 52-76 Test Metotları 

Veı:lm 
5 2-"76 

95 

Toz Tutma 

30 40 

90 95 

' .. ı 
50 60 70 BO 9ll 95 

Tablo 3: EUROVENT Filtre Sınıflandırması 
Standart 4/5 

SINIF VERİM FİLTRE 

EUl <65 ön filtre 

EU2 65<Am<80 
-·-·-----

EU3 80<Am<90 Kaba 

EU4 90 <A filtre 
m --

EU5 40<E <60 
m 

EU6 60<Em<80 Torba 
·---~---------

EU7 80<E <90 m filtre 
------------

EU8 90<E <95 m 
~--·--·· .. ·-----

E09 95 < E m 
-···~·------·· 

EUl o 95<E'<99.9 
m 

------~ 

EOl ı 99.9di'<99.97 
m --------------------- He pa 

EO 12 99.97<E'<99.99 filtre 
m ··-----

EU 13 99.99<E~<99.999 
------

EO 14 99.999< Em 

----
P İlk-son basınç 

Am Toz tutma 
E Verim [Lekeleme yBntemi) 

m 

HIZ ve BASINÇ KAYBI V, p 

V~2-3 m/s 

tıP ~2,5- 12' mm SS 

V - 2 - 2 ,5 m/s 

tıP~ 5 - 15 mm SS 

v~ı,5-3 m/s 

tıP~l5-30 mm SS 

V~ 1,5 m/s, tıP~ 15-tiD mnSS 

v~ı,5 m/s , tıP ~ 25-50 mnSS 

v~ 1,5 m/s , tıP·~ 25-50 mnSS 

v~o, 75 m/s, tıP~ 25-50 ımıSS 

v~ 1,5 m/s , tıP~ 32-50 mnSS 

v~o,45 m/s, tıP= 20-50 mmSS 

E~ =Verim (DOP ve Sodyum alevi testi) 
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2. İMAL EDİI,EN FİLTRE GRUPLARI 

A- Ön Filtre (Panel) 

Bu filtreler 20 ı.ım çapında cam veya sentetik elyaftan yapı·· 
lır. Filtre alın hızı 1,5-2,5 m/s dir. Partikil toplamaatalet 
momen·ti prenslb:in~ göredir ~ Bu filtreler yağlanarak partlkille
rin birikimi hızlandır ılabilir. 1 ı.ım dan küçük partikilleri tut-· 
maları imkansızdır. Piyasa adları: Madeni ve sentetik filtradir. 

B- Kaba Filtre ('I'orba) 

Bu filtreler 1 pm çapında cam elyafindan yapılır, Filtre 
içinde hava hızları 0,02-0,1 m/s dir. Bu filtrelerde partikiller 
atalet momenti, intersepsiyon ve diflizyon prensibine toplanır. 
Piyasa adıı Sentetik, Torba filtredir. 

C- Elektrofiltre 

Bu filtr~lerde 12.00 V elektrik kullanılarak iyenlaşma yo
luyla negatlf ve pozl.tif plakalarda parttkiller toplanır. Tama
men kuru çalışma gerektirir. 

D- Hepa Filtre (YUksek verimli filtre) 

1 pm çapında cam yUnU kagıttan yapılırlar. Akış tamamen La
minardır. Ö,3 ı.ım partikil çapında %99.97 ve daha fazla verime sa-
hip olan fi lerdir. Filtre temizkan basınç kaybı 25,4 mmSS 
dir. DOP testı ve Sodyum alevi testi uygulanır. 

FİLTRE İKASYONU 

Filtre seçilirken aşa§ıdaki hususlar esas alınır. 

a) Filtre verimi%, 

b) EUROVENT Sınıfı EU .... 

c) Filtre alın hızı m/sn, maksimum hava akışı m3/sn olarak 

d) Seçi hız ve debide temiz filtre basınç kaybı, Pa' 

e) Filtre ortalama 6mrU. 

istenen filtre verimi bir veya birden çok sayıda filtre gru
bu ile sağlanabilir. Çlzelge 3 de temiz oda sınıfı, partikil ça
pı ve filt.re itleri arasında ki ilişki verilmiştir. Burada ön 
filtre, torba ltre ve Hepa filtrenin çeşitli temiz oda sınıfın
da topladı§ı partikil çapı ve partikil sayısı seçilebilir. 

Çizelge 4 de çeşitli filtrelerin, verim, partikil çapı ve 
penetrasyon arasında ki ilişkisi verilmiştir. Genel olarak parti
kil çapı arttıkça penetrasyon ".azalmakta, verim artmaktadır. 



Çizelge 3: % 100 Dış havada filtre performansları. 
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Çizelge 4: Çeşitli filtre performansları. 

p t-
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A. ön filtre 
B. 60 % ASHRAE Kaba filtre 
C. 80 % ASHRAE Torba filtre 
D. 90 % ASh."RAE Torba filtre 
E. 90 'il ASHRAE Ele.lçtrostatik !iltre 
F. 95 % COP 
ı:;. 99.97 %COP HEP!'. 
H. 99.99 % COP HEI?A 
J. 99 ,97 % Verimli iki HEI?A 
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